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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, se reuniu em 16 de fevereiro, para tratar 
dos seguintes assuntos, entre outros:

Nova Diretora Executiva de Sustentabilidade e 
de Relações de Consumo: Dadas boas-vindas à 
Ana Paula de Almeida Santos que assume em 
01/03/2023 a titularidade da Diretoria de 
Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNseg. 

Comitê de Patrocínios da CNseg: Noticiada a 
criação do Comitê de Patrocínio da CNseg, de natu-
reza consultiva, que visa avaliar as propostas de 
patrocínio recebidas pela Confederação, inclusive 
eventos e publicações. 

Reforma Tributária: Atualizadas as informações 
sobre o assunto.

Notícias do Diretor-Presidente

Temas regulatórios, projetos, 
desempenho setorial

Relator: Vera Valente (Diretor Executiva da 
FenaSaúde, representando Manoel Peres)
Relatado, dentre outros assuntos, as estatísticas do 
segmento de saúde (dezembro/2022).

Relator: Antonio Trindade (presidente da FenSeg)
Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatís-
ticas dos Seguros de Danos e Responsabilidades 
(dezembro/2022).

Relator: Denis Morais (presidente da FenaCap)
Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas 
de capitalização (dezembro/2022).

Relator: Francisco Alves de Souza (Vice-Presidente 
da FenaPrevi, representando Edson Franco)
Relatado, dentre outros assuntos, sobre estatísticas 
dos Planos de Acumulação e Planos de Riscos (dezem-
bro/2022) e de pagamentos de sinistros e valores 
pagos decorrentes da Covid-19.

Assuntos das Federações

FIDES RIO 2023

Relator Convidado: Superintendente-Executivo Gus-
tavo Brum Alvim: Atualizadas as informações sobre 
o evento que será realizado no período de 24 a 26 de
setembro de 2023, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Plano de Desenvolvimento do Mercado de 
Seguros, Previdência Aberta,  

Saúde Suplementar e Capitalização

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre 
Leal: Realizada apresentação sobre o Plano de 
De senvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência 
Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, cujo evento 
de lançamento ocorrerá em 16/03, em São Paulo.

Representação Institucional

Conselho Fiscal da Escola de 
Negócios e Seguros

Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira: 
Aprovadas as indicações de Celso Damadi (Porto 
Seguro) e Flavia Vieira Pereira (Sul América) para o 
Conselho Fiscal da Escola de Negócios e Seguros.

Open Insurance

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Atualizadas as informações sobre o tema.

Assuntos Regulatórios

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Atualizados os seguintes assuntos: quantitativo das 
Consultas Públicas publicadas em 2022 e ii) Sistema 
de Registro das Operações (SRO).
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Assuntos Fiscais

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Data: 02/02
Zoom

Assunto tratado:

> Avaliar a possibilidade de mudarmos a estratégia 
de atuação nas propostas de reforma tributária e 
buscarmos enquadramento em imposto específico 
para o setor, como por exemplo um IOF 2.0.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo dos Anjos (XS3 Seguros)
Data: 10/02 
Zoom

Assuntos tratados:

> Fraudes em boletos;

> Questionário de Riscos; 

> Relatório de Riscos da Resolução CNSP 416;

> ORSA;

> Reunião com a Susep sobre "Tabelas padrão 
para apresentação resumida do relatório de 
sustentabilidade".

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Data: 10/02
Zoom

Assuntos tratados:

> Celebração do Dia do Ouvidor e Dia Internacional 
do Consumidor;

> Relatório de Atividades das Ouvidorias;

> 10 anos da Resolução CNSP nº 279/13;

> Curso de Formação em Ouvidoria;

> Aproximação à Secretaria Nacional do Consumidor;

> Devolutiva 10º Colóquio de Proteção do 
Consumidor de Seguros;

> Outros assuntos

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Data: 14/02
Zoom

Assunto tratado:

> Atualização SRO;
> Fraudes em boletos;
> Circular 682/22 - Codificação de ramos; 
> Outros.

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Data: 15/02
Zoom

Assuntos tratados:

> Apresentação Descubra o poder nos dados com o 
Prof. Hélio Lopes | PUC-RJ e Datamint;

> Planejamento CIM 2023;
> Outros assuntos:
 • Relatos dos GTs;
 • Pesquisa GT Open Insurance.

Recursos Humanos

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Data: 16/02
Zoom

Assunto tratado:

> Planejamento das Atividades para 2023;
> Fiscalização Conselho Regional de Contabilidade 

(análise do resultado da pesquisa rápida);
> Outros assuntos.

Administração e Finanças 

Presidente: Rodrigo de Morais (Itaú Vida e Previdência)
Data: 23/02
Zoom

Assunto tratado:

> Atualização do Manual de Práticas e Procedimentos 
Contábeis das supervisionadas da Susep.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo dos Anjos
Data: 24/02
Teams

Assunto tratado:

> ORSA – Discussão a respeito da proposta inicial de 
regulação do ORSA encaminhada pela Susep

Comissões Temáticas
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Diretoria FenSeg

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
reuniu-se em 9 de fevereiro, para tratar dos seguintes assuntos: 

Campanha de Marketing;

Fides Rio 2023.

Palavras do Presidente

Pauta Deliberativa

Representação nas Comissões Temáticas da CNseg. 

Evento de Seguro Garantia – Atualização; 

Circulares Susep nº 686, 687 e 688 /2023 – Sistema 
de Registro de Operações;

Cumprimento do Art. 19 – Lei 4.594/1964 - 
Comissões de Corretagem à ENS;

Temas nas Comissões Técnicas – Janeiro/2022;

Demonstrações Financeiras – FenSeg 
– Dezembro/2022;

Estatísticas Susep - Dezembro/2022.

Pauta Informativa

Apresentação

Relato: Alexandre Leal (CNseg)

> Consulta Pública nº 29 - Dispõe sobre os 
Regimes Especiais de Direção Fiscal, de 
Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e 
Ordinária aplicáveis às seguradoras, às socie-
dades de capitalização, às entidades abertas de 
previdência complementar e aos ressegurado-
res locais.

Relato: Alexandre Rodrigues (Presidente da 
Comissão de Transportes da FenSeg)

 > Seguros Transportes:
    • Consultas Públicas 19 e 28/2022 
    • MP 1.153/2022

Relato: Joaquim Neto (Presidente da Comissão de 
Seguro Rural)

 > Resseguro
 > Ministério da Agricultura

Relato: Marcelo Sebastião (Presidente da 
Comissão de Automóvel)

 > Recuperação de Veículos
 > Pátio Legal (Atualização)
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Comissões

Riscos Patrimoniais – Grandes 
Riscos

Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Data: 01/02
Teams

Assuntos tratados:

> Atualização dos Temas Tratados em 2022;

> Atualização dos Trabalhos da Subcomissão de 
Gerenciamento de Riscos Patrimoniais; 

> Ações Pós-Evento “Valor em Risco Declarado”.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fabio Silva (Zurich)

Data: 02/03

Teams

Assuntos tratados:

> GT FenSeg/Fenacor; 

> MCMV;

> GT Roubo e furto;

> Atualização da cartilha – Guia referencial Seguros 
de Riscos de Engenharia – Criação do GT;

> Medida Provisória n.º 1.162, de 14 de fevereiro de 
2023.

Seguros Gerais - Afinidades

Presidente: Luis Reis (Zurich)
Data: 03/02 
Teams

Assuntos tratados:

> Pauta de temas para mídias sociais –  
Trabalho do GT;

> Circular Susep nº 682, de 18/12/2022, que 
estabelece a codificação dos ramos de seguro 
e dispõe sobre a classificação das coberturas 
contidas em planos de seguro, para fins de 
contabilização; 

> Cartilha “Entenda o Seguro Garantia Estendida: 
Orientações para o Consumidor” – Atualização.

Riscos Patrimoniais – Massificados

Presidente: Jarbas Medeiros (Porto)
Data: 07/02
Teams

Assuntos tratados:

> IP Residencial;

> Central de Bônus;

> Condomínio a Risco Relativo;

> OPIN: Atualizações das normas;

> Resolução CNSP nº 443/2022 - Estabelece 
as diretrizes gerais aplicáveis à oferta, pelas 
sociedades seguradoras, de serviços de assistência 
complementares ao seguro;

> Circular Susep nº 688/2023 – Altera Circular  
nº 635/2021;

> Subcomissão de Sinistro;

> Produto Condomínio para Atender às disposições 
prevista em lei e Produto Condomínio com 
Coberturas Mais Abrangentes;

> IRDR – Atualização.

Seguro Habitacional

Presidente: Lincoln Peixoto (CNP)
Data: 07/02
Teams

Assuntos tratados:

> Processo STJ – Conflito de Competência nº 
148.188/SC;

> Processos STJ – REspnº 1.803.225/PR e REspnº 
1.799.288/PR;

> Processo STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP;

> Evento – Impacto da Resolução CNSP nº 477/2022 
no SH-AM;

> Assuntos gerais:

> Financiamentos no SBPE e Evolução do SH/AM;

> Sugestões de pauta para a reunião da CSH em 
4/4/2023;

> Encerramento.
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Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Data: 10/02 
Teams

Assuntos tratados:

> Condomínio a Risco Relativo – Consulta da 
CRP-Massificados;

> Resolução CNSP n.º 443/2022 – Estabelece 
as diretrizes gerais aplicáveis à oferta, pelas 
sociedades seguradoras, de serviços de assistência 
complementares ao seguro; 

> Projeto de Lei – Livre escolha de oficinas;
> IRDR – Atualização.

Transportes

Presidente: Alexandre Leal (HDI)
Data: 14/02
Teams

Assuntos tratados:

> Consultas Públicas da Susep 19 e 28/2022 
- Atualizações;

> Medida Provisória n.º 1.153/2022 – Comportamento 
do Mercado; 

> Troca de Informações. 

Automóvel

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Data: 15/02
Teams

Assuntos tratados:

> Pátio Legal/RJ;
> Recuperação de Veículos;
> Operação da Empresa APL;
> Evento: 4º Encontro da Indústria de Autopeças; 
> Assuntos de Sinistros;
> Tabela FIPE;
> GT Misto FenSeg e Fenacor;
> Glossário de Seguro;
> Ranking das Seguradoras;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 16/02
Teams

Assuntos tratados:

> Fundo de Catástrofe;

> Seminário de Resseguro para o Seguro Agrícola;

> Subvenção Federal; 

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Relatos dos Grupos de Trabalho:
 • Assuntos Regulatórios;
 • Banco de Dados;
 • Equipamentos e Penhor Rural; 
 • Sinistros Rurais;

> Instituto Pensar Agro; 

> Relatos do consultor;

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguro)
Data: 16/02
Teams

Assuntos tratados:

GARANTIA:

> Clausulados: ANEEL e ANP – Atualizações; 

> Portaria Normativa da PGF nº 041, de 07/12;

> Aumento da Sinistralidade em 2022; 

> ETCO;

> Cartilha para divulgação –Trabalhos do GT.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Felipe Smith (Tokio Marine)
Data: 28/02
Teams

Assuntos tratados:

> Subcomissão de GR Patrimonial;

> Ramo Transportes – Medida Provisória nº 
1.153/2022;

> Seguro Garantia – Evento em Brasília;

> Seguro Garantia – Medida Provisória nº 1.162;

> Reunião Ampliada com MGA’s.

Seguro Rural (extraordinária)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 28/02
Teams

Assunto tratado:

> Cosseguro para o seguro agrícola.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, em 9 de fevereiro, aconteceu 
de forma presencial, por ocasião da realização do 25º Encontro Nacional FenaPrevi, sob a presidência de 
Edson Luis Franco (Zurich), para tratar, entre outros assuntos:

25º Encontro Nacional FenaPrevi

Entre os dias 9 e 12 a Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida realizou o 25º Encontro 
Nacional FenaPrevi, para tratar de temas relevantes, 
dentre os quais, o Seguro de Vida Universal. Além de 
abordar as experiências exitosas do produto nos EUA 
e México, foi apresentado pela EY estudo apontando 
que, considerando a renda média do brasileiro e o 
potencial de consumo de seguros de vida por classe 
social, o Seguro de Vida Universal pode movimentar, 
aproximadamente, R$ 16 bilhões, e atingir cerca de 
24 milhões de beneficiários no Brasil. Em função 

Novo marco regulatório dos produtos com cober-
tura por sobrevivência, objeto das Consultas 
Públicas Susep nºs 24 a 27/22; 

Planos Tradicionais; 

RendA+; 

Open Insurance.

Na ocasião foi aprovado o novo 
representante da Prudential na 
Diretoria, Gustavo Santos Raposo.

de sua importância e potencial, o Seguro de Vida 
Universal foi incluído do Plano de Desenvolvimento 
do Mercado Segurador, que contou com painel 
específico. O evento também abordou questões 
tecnológicas, a pesquisa “Global Financial Inclusion 
Index 2022”, a dinâmica do mercado de trabalho, a 
previdência no contexto da longevidade, encerrando 
com apresentações do cenário político e econômico, 
e com uma reflexão acerca das oportunidades e 
desafios, mediada pelo presidente da Federação, 
Edson Luis Franco.
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Produtos de Risco | Produtos por 
Sobrevivência | Atuarial |  
Assuntos Contábeis e Fiscais 

Presidentes:  Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Sandro Costa (Brasilprev) 
  Celina Costa (Brasilprev) 
  Flavia Vieira (SulAmérica) 

Meio Remoto
Data: 07/02

Assunto tratado:
> Manual do SRO das operações de assistência 

financeira.

Atuarial 
(conjunta com a CNseg e a Susep)

Presidente: Celina Costa (Brasilprev) 
Meio Remoto
Data: 16/02

Comissões

Assunto tratado: 

> Apresentação sobre regulação do ORSA  
pela Susep.

Assuntos Contábeis e Fiscais 
(conjunta com a CNseg)

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 23/02

Assuntos tratados: 

> Atualização do Manual de Práticas e Procedimentos 
Contábeis das supervisionadas da Susep; 

> Relatório consolidado prudencial.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, acon-
teceu em 15 de fevereiro, por videoconferência e trataram dos seguintes assuntos:

Temas jurídicos;

Temas institucionais;

Relações governamentais;

Comunicação;

Assuntos regulatórios.

Comissões

Prevenção e Combate à Fraudes

Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer   
        (SulAmérica)

Teams
Data: 01/02

Assuntos tratados: 

> Sistema de compartilhamento de dados: 
apresentação da proposta de melhorias;

> Relatório de dados consolidados: apresentação 
versão validada pela SEJUR;

> Atualização das notícias-crimes.
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GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 03/02
Teams 

Assuntos tratados: 

> Implantação da versão - apresentação da pesquisa 
SBIS e das entidades do setor;

> Questionamento da Unimed sobre modelos de 
remuneração baseados em valor no envio de 
dados para a ANS;

> Informe sobre o GT de Relação com os prestadores;

> Assuntos a serem tratados pelo COPISS em 2023.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica)
Teams
Data: 06/02

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória ANS 2023-2025;

> Agenda da Comissão 2023;

> Resolução COFFITO, de 28/03/2022.

Avaliação em Tecnologias de Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 07/02

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória ANS 2023-2025;

> Tecnologias da CONITEC: atualizações;

> Terapia CAR-T cell;

> Monitoramento de Horizonte Tecnológico 2023 – 
definição de escopo; 

> Retorno ofício ANS UAT 50 e UAT 56;

> Zolgensma.

Avaliação em Tecnologias de Saúde 
(1ª reunião conjunta com Abramge/
Unimed do Brasil/Unidas)

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Teams
Data: 07/02

Assuntos tratados: 

> Terapia CAR-T cell- informe;

> Retorno Consulta Pública- Carboximaltose Férrica 
para Tratamento da deficiência de ferro, com 
ou sem anemia, em pacientes com insuficiência 
cardíaca. Relatoria: FenaSaúde;

> Darolutamida para câncer de próstata metastático 
hormônio-sensível em

> combinação com docetaxel- Relatoria:  
Unimed do Brasil;

> Olaparibe e Bevacizumabe para Carcinoma 
epitelial avançado de ovário- Relatoria: Abramge;

> Reunião administrativa COSAÚDE.

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Teams
Data: 08/02

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória ANS 2023-2025;

> Agenda da Comissão 2023;

> Casas de Reabilitação: prática das operadoras 
sobre o recolhimento de usuários de álcool e 
drogas;

> Manuais de Codificação de Procedimentos das 
Sociedades Médicas.

> Resolução COFFITO, de 28/03/2022.

Comunicação

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Data: 09/02
Teams

Assuntos tratados: 

> Apresentação de hotsite e cartilha da campanha de 
combate à fraude; 

> Apresentação do novo consultor da FenaSaúde, 
Andrey Freitas; 

> Reapresentação do Estatuto das Comissões;

> Apresentação dos resultados da assessoria de 
imprensa (AT+MassMedia); 

> Apresentação dos resultados de desempenho em 
redes sociais (Lacomunica).
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Participação da FenaSáude em eventos

Unimed Nacional | Fórum sobre Eficiência na Operação Assistencial das Empresas de Saúde

Tema: Prevenção e combate às fraudes, abusos e desperdícios em saúde

Palestrante: Vera Valente

Data: 01/02

Relações com Cliente

Presidente: Presidência e Vice-presidência em vacância
Teams
Data: 13/02

Assuntos tratados: 

> Governança da Comissão;

> Retrospectiva 2022;

> Agenda Regulatória;

> Agenda 2023. 

Técnica de Saúde

Presidente:  Presidência e Vice-presidência em 
vacância

Teams
Data: 14/02

Assuntos tratados: 

> Governança da Comissão;

> Retrospectiva 2022;

> Agenda Regulatória;

> Agenda 2023;

> RN 557/570.

Contábil

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Teams
Data: 15/02

Assuntos tratados: 

> Ratificação do presidente e vice-presidente da 
Comissão;

> Revisão do plano de contas - ausência da conta 
46 no modelo de publicação da Demonstração do 
Resultado do Exercício da ANS.

Solvência

Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Teams
Data: 16/02

Assuntos tratados: 

> Ratificação do presidente da Comissão;

> Ofício a ser encaminhado à ANS com dúvidas da 
comissão de solvência sobre a RN 569/22.

Odontologia 

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Teams
Data: 23/02

Assuntos tratados: 

> Agenda Regulatória ANS 2023-2025;

> Agenda da Comissão 2023.
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Comissões

Produtos, Atuarial e Tecnologia  

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Teams  
Data: 08/02

Assuntos tratados:
> Marco Regulatório - Relatos coordenadores 

dos GT's Modalidades;
> Agenda institucional CNseg/ Federações.
 

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap 
Capitalização)    

Teams  
Data: 09/02

Conhecimento

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Denis Morais, ocorreu em 
15 de fevereiro, foram abordados os seguintes assuntos:

Revisão do Planejamento Estratégico 2023/2025: Gilberto Figueira, consultor da Alumni COPPEAD, apresentou o 
andamento do trabalho de revisão do planejamento estratégico;

Relato CPC: Karini Madeira, Superintendente de Acompanhamento Técnico da CNseg informou as atualizações do 
SRO e OPIN;

Relato CAJ: Simone Moregola relatou sobre o Projeto de Lei nº 4237/2019, que atualiza a Lei nº 5.768/71. Também 
foi informado sobre a denúncia de comercialização de produtos de forma irregular, onde a FenaCap está 
trabalhando junto à CNseg (DIJUR), na adoção de medidas para combater esse mercado; 

Relato CCOM: Roberta Monteiro apresentou o desempenho do trabalho da assessoria de imprensa no mês de 
janeiro. Foi informado, ainda, da produção de dois vídeos com histórias reais de sorteados veiculados na 
campanha institucional da CNseg;

Relato CAF: Jairton Guimarães informou da conclusão do Parecer Tributário. Também foi relatado sobre a Reforma 
Tributária (PEC 45 e 110), cujo objetivo é unificar tributos.  Informou ainda, da criação de Grupo de Trabalho para 
avaliar a Provisão das Receitas Diferidas, que passam a vigorar em 01/2024.

Demonstração do resultado: Foi apresentada a receita e despesas da Federação de janeiro/2023;

Dados estatísticos: Foram apresentados os dados estatísticos do mercado de dezembro/2022; 

Comissões Técnicas: Foi dado conhecimento dos assuntos discutidos nas comissões técnicas da FenaCap.

Assuntos tratados:      
> Apresentação de Relatórios das assessorias Danthi e Quintal:
 • Resumo de 2022  
 • Resultados de janeiro/2023
 • Comparativo jan/22 x jan/23  
> Planejamento Estratégico da FenaCap;
> Campanha CNseg - “Seguro pra tudo e pra todos”.

Assuntos Jurídicos  

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 23/02

Assuntos tratados:
> OPIN/SRO – Relatora: Karini Madeira;
> PL 4237/2019;
> Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador (PDMS).
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A arrecadação do setor de seguros cresceu 16,2% em 
2022, na comparação com 2021, informa a reporta-
gem do jornal econômico, com base em dados for-
necidos pela CNseg. As receitas totais alcançaram R$ 
355,9 bilhões, sem considerar o segmento de seguro 
saúde e o DPVAT.

No ano passado, os ramos que tiveram maior aumento 
nas receitas foram o Seguro Viagem, com alta de 
166,7% e arrecadação de R$ 1 bilhão; o Seguro Rural, 
que subiu 39,5% e registrou R$ 13,4 bilhões em prê-
mios; o Seguro de Automóvel, com avanço de 32,9% 
e faturamento de R$ 50,9 bilhões; e o Seguro de 
Transportes, com expansão de 25,1% e R$ 5,4 bilhões.

Junto com o crescimento da arrecadação, houve tam-
bém aumento no pagamento das indenizações, res-
gates, benefícios e sorteios, que somaram mais de R$ 

Notícias
Valor: indenizações pagas em 2022 
equivalem a mais de 75% do orçamento 
do Estado de SP para 2023

Confira a íntegra da 
reportagem clicando aqui 
(exclusiva para assinantes 

do Valor)

219,4 bilhões em 2022, sem considerar saúde e DPVAT, 
um valor total equivale a mais de 75% do orçamento 
do Estado de São Paulo para 2023.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ouvido na 
matéria, afirmou que os dados mostram uma tendência 
de crescimento mais equilibrado. “O ano foi muito posi-
tivo. As indenizações cresceram em linha com a arreca-
dação, mantendo assim um mercado saudável”, afirmou.

Mercado de seguros amplia 
proteção da sociedade 

O aumento da procura de garantias oferecidas pelas 
seguradoras refletiu-se tanto no aumento da arreca-
dação quanto no pagamento das indenizações, resga-
tes, benefícios e sorteios pelo setor no ano passado. 
Dados da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg) mostram um aumento no pagamento de 
indenizações, benefícios, resgates e sorteios (sem 
Saúde e sem DPVAT), que somaram mais de R$ 219,4 
bilhões em 2022, volume 15,5% superior a 2021. O 
montante representa mais do que 75% de todo o 
orçamento do estado de São Paulo para 2023. Ao 
comparar apenas dezembro, o total pago no último 
ano foi 5,2% maior, totalizando a quantia de R$ 18,9 
bilhões, cifra histórica para o mês.

O levantamento da CNseg também destaca que, em 
2022, o setor viu a demanda avançar em 16,2% em 
relação ao ano de 2021, com mais de R$ 355,9 bilhões 
em arrecadação (sem Saúde e sem DPVAT). Somente 
em dezembro, esse montante foi de R$ 33,7 bilhões, 
outro resultado histórico para o mês, sendo 8,5% 
maior do que no mesmo período de 2021.

Para o presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira, os dados mos-
tram uma tendência de cresci-
mento mais equilibrado. “O ano 
foi muito positivo. As indeniza-
ções cresceram em linha com a 
arrecadação, mantendo assim 
um mercado saudável”, enfatiza.

Dos estados que mais se destacaram no período, São 
Paulo liderou em arrecadação, com R$ 138,4 bilhões, e 
em indenizações pagas, com R$ 44 bilhões.  A procura 
por seguros também foi destaque no Rio de Janeiro 
(R$ 34,5 bilhões) e em Minas Gerais (R$ 30,3 bilhões). 
Entre os estados que mais indenizaram, além do pau-
lista, Rio Grande do Sul (R$ 10,4 bilhões) e Paraná (R$ 
10,1 bilhões) completam a lista.

Na comparação com os demais meses de 2022, 
dezembro foi o mês com maior arrecadação nomi-
nal (R$ 33,6 bilhões). No ano, os ramos que tiveram 
maior aumento na procura foram:  Viagem (166,7%, 
com R$ 1 bilhão), Rural (+39,5%, com R$ 13,4 bilhões), 
Automóvel (+32,9%, com 50,9 bilhões) e Transportes 
(+25,1%, com 5,4 bilhões).

https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/02/03/setor-de-seguros-cresce-16percent-em-2022-e-arrecada-r-356-bilhoes-diz-cnseg.ghtml
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CNseg é parceira do 5º Congresso 
Internacional do IPLD

O 5º Congresso Internacional do IPLD ocorrerá em 23 
e 24 de maio de 2023, em São Paulo, tendo a CNseg, 
mais uma vez, como parceira do evento. Neste ano, 
o Congresso, que é o maior encontro da América 
Latina de PLD-FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
e ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação 
de Armas de Destruição em Massa), terá como tema 
a integridade, ampliando e aprofundando os assun-
tos tratados. O objetivo continua sendo a promoção 
do conhecimento e a aproximação entre o mercado, 
especialistas e profissionais que atuam nos nichos 
de Integridade, Compliance, ESG, Anticorrupção, 
Antifraude e PLD-FTP.

Realizado no formato presencial, com transmis-
são on-line, em três idiomas, para todo o mundo, o 
evento contará com a participação de palestrantes 
renomados, como: Elisa Madrazo, vice-presidente do 
GAFI; Davi Luna, presidente do Grupo AIT da OCDE; 
John Collins, diretor da Gi-Toc; Kristina Amerhauser, 
gerente da GiToc; Jorge Lasmar, CEO da Ágama 
Business Training; Lakshmi Kumar, diretora da GFI; 
Louise Shelley, diretora da TraCCC e também; Marcos 
Pleyer, presidente do GAFI entre 2020-2022.

As últimas edições do Congresso Internacional do 
IPLD somaram mais de 10 mil participantes, de 14 paí-
ses, reunindo cerda de 200 painelistas e alcançando 
de mais de 2 milhões de acessos on-line no Brasil e 
no mundo. A 5ª edição promete ser ainda maior, com 
convidados especiais, internacionais e nacionais que 
são referências em seus nichos, além de novidades 
relacionadas ao formato.

O Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo (IPLD) foi fundado em 
2017, sendo referência em PLD-FTP e reunindo autori-
dades e especialistas no assunto para difundir conte-
údos exclusivos sobre o tema, incentivar a capacitação 
qualificada dos alunos e promover um ambiente de 
discussão e de networking para contribuir no desen-
volvimento de profissionais, estudantes, regulados e 
demais organizações.

O impacto da longevidade na indústria de 
seguros será um dos temas debatidos

O fenômeno da longevidade é um dos temas da 38ª 
Conferência Hemisférica de Seguros, que reunirá 
representantes de entidades de seguros privados de 
20 países da América Latina, mais Estados Unidos e 
Espanha no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de setembro 
de 2023.  Tendo como tema central “Seguros para um 
Mundo mais Sustentável”, o encontro abarcará discus-
sões específicas distribuídas em oito eixos temáticos, 
incluindo-se aí “Longevidade Perspectiva de Vida: 
visão de futuro e repercussão no mercado”. Durante 
o evento, a programação contará com lideranças glo-
bais, especialistas e palestrantes de renome interna-
cional, autoridades governamentais do Brasil e da 
América Latina.    

https://www.ipld.com.br/
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No site oficial da Fides Rio 2023 (www.fidesrio2023.
com), é possível conferir alguns exemplos de como 
a maior longevidade impacta diferentes segmen-
tos econômicos importantes para o mercado segu-
rador como a previdência, o mercado de trabalho, a 
atração de trabalhadores estrangeiros e as políticas 

O ex-presidente do BID Luis Alberto Moreno é o pri-
meiro palestrante de renome internacional confirmado 
para a 38ª. Conferência Hemisférica de Seguros, que 
reunirá representantes de entidades do setor segu-
rador privado de 20 países da América Latina, mais 
Estados Unidos e Espanha no Rio de Janeiro, de 24 a 
26 de setembro de 2023.

Moreno é internacionalmente conhecido por sua lide-
rança como presidente do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) por doze anos (entre 2005 e 
2020) conduzindo uma agenda de modernização da 
instituição com foco em investimentos em infraes-
trutura, urbanização e desenvolvimento dos países 
latinoamericanos.

Moreno é uma das vozes mais qualificadas nas áreas 
de finanças para o desenvolvimento, políticas públi-
cas e desenvolvimento social, econômico e institucio-
nal. Tem ampla experiência na defesa dos objetivos de 
gênero e diversidade, e lidera numerosas iniciativas 
para beneficiar a comunidade global: desde avanços 
em matéria de energia renovável e proteção do meio 
ambiente, acesso ao atendimento médico, resiliência e 

adaptação climática, cidades sustentáveis, até conecti-
vidade e inovação digital.

Anteriormente, Moreno atuou como embaixador da 
Colômbia nos Estados Unidos, fortalecendo as rela-
ções entre os dois países e apoiando a criação de pro-
gramas de assistência bilateral.

O diplomata recebeu inúmeros prêmios e distinções 
por sua liderança na América Latina, como o Atlantic 
Council Leadership Award, o Woodrow Wilson Award 
e o Inter American Dialogue.
Atualmente, é membro do Conselho de Administração 
do Fórum Econômico Mundial (WEF), do Comitê 
Olímpico Internacional, entre outros. Também é mem-
bro do Conselho de Administração da Dow Chemical, 
Nubank e FEMSA.

VI Prêmio Nacional de Jornalismo 
consagra a difusão da cultura do seguro

Os vencedores do VI Prêmio Nacional de Jornalismo 
foram conhecidos em 8 de fevereiro, em cerimônia 
ocorrida no auditório da Escola de Negócios e Seguros 
(ENS), em São Paulo. O Prêmio, organizado pela ENS, 
em parceria da CNseg e da Federação Nacional dos 
Corretores (Fenacor), tem o objetivo de reconhecer, 
valorizar e homenagear o trabalho dos profissionais 

de imprensa brasileiros. Além disso, promove a cons-
cientização da sociedade brasileira acerca da impor-
tância, das oportunidades e dos benefícios envolvidos 
na contratação do seguro.

Nesta 6ª edição, foram 314 reportagens inscritas, resul-
tado do trabalho de cerca de 100 jornalistas, que con-
correram nas categorias: Mídia Impressa, Audiovisual, 
Webjornalismo, Midia Especializada em Seguro e o 
Prêmio Especial Mag Seguros Inovação. Juntas, as 

de imigração. São realidades com as quais os paí-
ses já estão tendo que lidar ou devem se preparar 
para enfrentá-las, incluindo os mercados representa-
dos pela Federação Interamericana de Empresas de 
Seguros (FIDES), por meio de suas associações regio-
nais de seguros.

Um dos palestrantes que já confirmou a 
presença foi o ex-presidente do BID

http://www.fidesrio2023.com
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cinco categorias entregaram R$120 mil em prêmios, 
sendo R$ 15 mil para os primeiros colocados em cada 
categoria, R$6 mil para os segundos colocados e R$ 
3mil para os terceiros colocados.

O evento foi aberto com palestra do jornalista Carlos 
Alberto Sardenberg, embaixador do Prêmio, que afir-
mou que as projeções de crescimento para o Brasil 
neste ano e no próximo estão abaixo da média esti-
mada de crescimento para o mundo e, mesmo, para os 
países emergentes. Para a retomada do nosso cresci-
mento, ele ressaltou a necessidade do ajuste fiscal, da 
reforma tributária, da derrubada da inflação, da aber-
tura da economia, do investimento em infraestrutura e 
da valorização da educação pública de qualidade.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira declarou sua 
satisfação em participar do Prêmio, lembrando que a 
Confederação Nacional das Seguradoras também está 
engajada em uma “grande cruzada de comunicação do 
seguro, tentando deixar de lado a linguagem técnica 
do setor e buscando uma linguagem mais facilmente 
compreensível pelos consumidores”.

Destacando a relevância da indústria de seguros, não 
só pelo volume da arrecadação, mas também pela 
magnitude das indenizações que paga, Dyogo Oliveira 
disse que, incluindo a Saúde Suplementar, foram mais 
de R$ 500 bilhões em pagamentos de indenizações 
em 2022, acrescentando que os jornalistas ajudam a 
levar à sociedade informações sobre essa importância.

Por fim, o presidente da CNseg convidou a todos os 
presentes e, em especial, aos jornalistas, a participarem 
da 38ª Conferência Hemisférica de Seguros, a FIDES 

2023, que ocorrerá no Rio de Janeiro, em setembro de 
2023, com cerca de 1.500 participantes de todos os paí-
ses da América Latina, mais Estados Unidos e Espanha.

O presidente interino da Susep, Carlos Queiroz, disse 
que o setor tem muito a comemorar com os resulta-
dos obtidos em 2022, crescimento de nominal acima 
de 16% em relação a 2021, o que confirma uma evo-
lução consistente do mercado. Ele também destacou 
o papel que o jornalismo tem nesse crescimento, aju-
dando a traduzir o “segurês” para o grande público e 
contribuindo de maneira decisiva para a disseminação 
da cultura do seguro.

O presidente da Fenacor, Armando Vergílio, lembrou 
que, infelizmente, o mercado de seguros brasileiro 
ainda destoa da própria importância que o Brasil tem 
na economia mundial. “Somos apenas o 18º mercado 
de seguros, enquanto a economia brasileira ocupa um 
lugar um pouco mais destacado”, afirmou. Segundo ele, 
a baixa participação do setor segurador na economia 
brasileira também tem um aspecto cultural e, nesse 
sentido, o Prêmio de Jornalismo tem muito a contribuir.

Já o presidente da ENS, Lucas Vergílio, lembrou que, 
por meio do talento dos jornalistas, a população bra-
sileira tem acesso a importantes informações sobre 
as diversas modalidades de seguro. São detalhes das 
coberturas, funcionamento dos produtos, a função 
social do seguro e o quanto ele auxilia a economia, 
acumulando reservas e devolvendo à sociedade as 
altas somas em indenizações. “Cada vez mais, preci-
samos ampliar e difundir a cultura do seguro e cons-
cientizar a sociedade sobre a importância de proteger 
bens e vidas”, concluiu.

Clique aqui e confira 
os vencedores de 

cada categoria

https://cnseg.org.br/noticias/vi-premio-nacional-de-jornalismo-destaca-a-importancia-do-jornalismo-na-difusao-da-cultura-do-seguro.html
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O site da InfoMoney publicou em 13 de fevereiro, 
entrevista com o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, 
em que afirma que a percepção da sociedade em rela-
ção aos seguros ainda é equivocada. Segundo ele, isso 
é, em parte, responsabilidade do próprio setor, que se 
comunica pouco e tem todo um linguajar técnico. “Os 
nomes que a gente usa no setor são nomes que não 
dão a impressão certa. Por exemplo: prêmio é o que 
você paga [para a seguradora] e sinistro é o que você 
recebe”, explicou.

O presidente da CNseg afirmou que a contribuição do 
setor para a economia moderna vai além do ponto de 
vista individual, sendo também importante macroeco-
nomicamente. E para comprovar sua afirmação, infor-
mou que, só entre janeiro e junho [de 2022], o setor já 
pagou R$ 430 bilhões em resgates e indenizações, o 
que corresponde a 5% do PIB. “E essa conta é simples: 
se você tira esses 5% da economia, o PIB brasileiro teria 

caído 5% porque isso é renda disponível, isso é renda 
que entrou no bolso das pessoas”, afirmou Dyogo.

A respeito do open insurance, o ecossistema de com-
partilhamento de dados semelhante ao do open 
banking, o presidente da CNseg garantiu que a plata-
forma ficará pronta no dia 15 de setembro deste ano, 
que é a data estipulada pelos órgãos públicos para o 
sistema estar operacional, mas ressalta que a disponi-
bilidade de produtos vai depender das empresas.

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, inaugurou 
a segunda fase da campanha institucional da CNseg, 
a Confederação Nacional das Seguradoras. Intitulada 
“Seguros. Pra Tudo e Pra Todos”, as peças publicitárias 
têm como foco despertar na sociedade a relevância 
do seguro no dia a dia e instigar o público, por meio 
de mídia de alto impacto, a buscar produtos e serviços 
do setor segurador que trazem proteção, segurança, 
tranquilidade e bem-estar.

A animação de 10 segundos é apresentada em três 
faces de leds do famoso túnel de desembarque do ter-
minal. A campanha também estará no aeroporto de 
Brasília com um painel de 46m² fixado junto às escadas 
de acesso à área das esteiras de retirada de bagagem.

Além de Congonhas, Facebook, Instagram e Youtube 
foram inundados durante o Carnaval e pelos próximos 
três meses por ações que incluem vídeos e posts sobre 
seguros, reforçando a importância dos produtos ofereci-
dos pelo setor, como seguros para carro, residência, vida, 
renda, previdência privada, capitalização e tantos outros.

Desenvolvida pela agência de publicidade Repense, a 
ação nos aeroportos deve impactar mais de 3,1 milhões 

CNseg estreou no Carnaval nova etapa da 
Campanha “Seguros. Pra Tudo e Pra Todos”

de pessoas. Já a iniciativa completa está estimada em 
mais de 78 milhões de pessoas até abril de 2023.

Segundo Carla Simões, superintendente Executiva 
de Comunicação e Marketing da CNseg, a diversifi-
cação da campanha “Seguros. Pra Tudo e Pra Todos” 
reforça a estratégia da entidade, Federação Nacional 
de Seguros Gerais (FenSeg), Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) e Federação 
Nacional de Capitalização (FenaCap) de mostrar à 
sociedade a relevância do setor e seus produtos.

"Nosso objetivo é prestar serviço, educar e informar a 
população que o seguro é superimportante e acessí-
vel para garantir proteção e planejamento financeiro”, 
complementou Carla. A nova fase da campanha, que 
inclui iniciativas em diversos canais digitais, terá tam-
bém ações no Spotify, Google e Rádio BTN.

Dyogo Oliveira na InfoMoney: percepção da sociedade 
em relação aos seguros ainda é equivocada

O público pode conferir todos os conteúdos informa-
tivos e depoimentos com histórias reais no hot site 
da campanha.

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/percepcao-sobre-seguros-e-equivocada-no-brasil-e-a-culpa-e-do-proprio-setor-afirma-presidente-da-cnseg/
https://segurospratodos.com.br/

